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ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ ฮ่ องกง
6 วัน 5 คืน
ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง ป้อมโกะเรี ยวคะคุ คอนแวนต์แทรปปิ สทีน
ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ขึ ้นกระเช้ าชมฮาโกดาเตะไนท์วิว โอตารุ โนโบริเบ็ตสึ
คลองโอตารุ บ่อโคลนเดือด ฟาร์ มหมี พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลต
สวนโอโดริ หอนาฬกิ าเก่า ช็อปปิ ง้ ทะนุกิโคจิ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
และแวะเที่ยวฮ่องกง 1 วัน

สายการบินไชน่ า แอร์ ไลน์ ส (CI)
วันแรก
06.30 น.
02.15 น.
12.40 น.

เย็น

ค่า
วันที่สอง
เช้ า
09.00 น.
12.00 น.

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่ องกง - ซิตที ้ ัวร์
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 768
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก ประเทศฮ่องกง ซึง่ ตังอยู
้ ่บนเกาะหล่านเทา หัวหน้ าทัวร์ นาท่านผ่านการตรวจ
เช็กเอกสารเข้ าเมือง จากนันมั
้ คคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านเดินทางชมฮวงจุ้ยเก้ ามังกร และทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง
ที่ ยอดเขาวิคทอเรี ย จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเกาะฮ่องกง พบทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะฮ่องกงที่เต็มไปด้ วย
ตึกระฟ้าความสูงเทียมเขาวิคทอเรี ย แวะผ่านชมบ้ านคนดังและมีชื่อเสียงต่างๆ ของฮ่องกง เช่น เฉินหลง ภรรยาคนที่
4 ของสแตนลีย์ โฮ เจ้ าของบ่อนลิสบัว ชื่อดังของมาเก๊ า จากนันน
้ าท่านสู่ รี พลั ส์เบย์ หรื อ อ่ าวนา้ ตืน้ ซึง่ ตังตามชื
้
่อเรื อ
รบอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ที่สง่ มาปราบปรามโจรสลัดท้ องถิ่น อ่าวน ้าตื ้นเป็ นอ่าวที่มีชื่อเสียง เป็ นแหล่งพักผ่อนใน
ช่วงหน้ าร้ อน ให้ ท่านได้ มีเวลานมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิม พระโพธิ สตั ว์ที่ชาวพุทธทัว่ โลกนับถือ และเจ้ าแม่
ทับทิมอันศักดิ์สทิ ธิ์ รวมทังสั
้ กการะเทพเจ้ าแห่งโชคลาภ เดินข้ ามบันไดแห่งชีวิต และสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้ า
ได้ ข้ามสะพานไปครัง้ หนึ่งจะมีอายุเพิ่มขึ ้นอีก 3 ปี และท่านที่กาลังมีความรักหรื อหลงรักใครอยู่ ท่านสามารถขอพร
อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหินบุพเพสันนิวาส ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ใดได้ สมั ผัสหินก้ อนนี ้แล้ วนึกถึงใบหน้ าคนที่รัก ท่านจะได้
สมหวังดัง่ ใจ จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชมร้ าน Hong Kong Jewelry เพื่อเลือกซื ้อหาเครื่ องประดับหลากหลายรูปแบบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
เพลิดเพลินกับการจับ จ่ายสินค้ าถูกใจ ย่ านจิมซาจุ่ ย ถนนนาธาน แหล่งช็ อปปิ ง้ ชื่ อดังของฮ่องกง ท่านจะได้ พ บ
สินค้ าต่างๆ มากมายไม่วา่ จะเป็ น เครื่ องหนัง รองเท้ า เสื ้อผ้ า สินค้ าแบรนด์เนม น ้าหอม เครื่ องใช้ ไฟฟ้า โทรศัพท์ และ
คอมพิวเตอร์ มือถือแบบพกพา และอื่นๆ อีกมากมาย หรื อช็อปปิ ง้ สินค้ าของเด็กเล่นที่ Toy R'Us ที่ห้าง โอเชี่ยน เทอร์
มินลั ซึง่ เป็ นช็อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Royal View Hotel หรื อเทียบเท่า
ฮ่ องกง - ชิโตเสะ - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (2)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ
เดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 690
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ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

ค่า

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง มัคคุเทศก์นาท่านเดินทางศุ๋ ทะเลสาบโท
ยะ ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึโทยะ ทะเลสาบแห่งนี ้เกิดขึ ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่
แล้ ว โดยพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้ จากไอน ้าร้ อนที่
พุ่งออกมาเป็ นควันขาวให้ ได้ เห็นกัน ดังนันที
้ ่นี่จึงเป็ นแหล่งที่อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นชั น้ เยี่ยมสาหรับนักท่องเที่ยว และ
ทะเลสาบแห่งนี ้ยังถูกใช้ ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรื อ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่น คือเกาะ
กลางที่ผดุ ขึ ้นกลางทะเลสาบ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ พี่ กั Toya Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ – โกดังอิฐแดง – เมืองเก่ าโมโตมาชิ – ป้ อมปราการโกะเรียวคะคุ – ขึน้ กระเช้ าชม
วิวกลางคืนที่ภเู ขาฮาโกดาเตะ - ออนเซ็น
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
จากนัน้ พาท่านสู่ อุ ท ยานแห่ งชาติ โอนุ ม ะ ชมความสมบูรณ์ ของป่ าไม้ ขุน เขา และแหล่งน า้ ธรรมชาติ รวมถึ ง
ทะเลสาบโอนุมะ โดยมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะ อันสวยงามตังอยู
้ ่ ในฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบแห่งนี ้จะ
กลายเป็ นน ้าแข็ง และมีกิจกรรมฤดูหนาว อาทิเช่น ปั่ นจักรยาน, สโนโมบิล, ฯลฯ เป็ นอีกสถานที่ที่เป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนันน
้ าทุกท่านชม โกดังอิฐแดง หรื อโกดังคาเนโมริ (Kanemori Warehouse) กลายเป็ นสัญลักษณ์ ทางการ
ท่องเที่ยวไปแล้ วสาหรับหมู่อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้ าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้ อาคารที่ เห็นจะเป็ นอาคาร
ใหม่ที่ถกู สร้ างขึ ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไปไหม้ ครัง้ ใหญ่เผาทาลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยงั คงเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของสถาปั ตยกรรมแบบดัง่ เดิม ให้ ความรู้ สกึ คล้ ายสิ่งปลูกสร้ างของยุโรปตังอยู
้ เ่ รี ยงรายริ มอ่าว จากนัน้
พาท่านชม ย่ านเมืองเก่ าโมโตมาชิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่ องราวความเป็ นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ ของเมืองฮาโก
ดาเตะไว้ ในรู ปของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้ รับอิทธิพลมาตังแต่
้ สมัยญี่ ปนเปิ
ุ่ ดเมืองฮาโกดาเตะเป็ นเมืองท่า
สาหรับทาการค้ ากับต่างชาติ โดยมีสงิ่ ปลูกสร้ างที่นา่ สนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall)
สถาปั ตยกรรมแบบยุโรป ซึง่ เคยถูกใช้ เป็ นที่ทาการของคณะผู้ปกครองเมืองตังแต่
้ ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group
of Motomachi)โบสถ์ หลากสไตล์ ที่ทาให้ นกึ ย้ อนถึงอดีตอันรุ่งเรื อง มีทิวทัศน์ที่งดงามราวกับอยูใ่ นภาพยนตร์ จึงเป็ น
ฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสาหรับการถ่ายรู ป จากนันพาท่
้
านชม โกะเรี ยวคะคุ ป้อมปราการแบบตะวันตกที่สร้ างเสร็ จ
เมื่อ 150 ปี มาแล้ ว วิวมุมกว้ างอันงดงามของป้อมปราการรู ปดาว และคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชม
จากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกะเรี ยวคะคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึง่ อยูต่ ิดกับตัวป้อม คูปอ้ มรายล้ อมไปด้ ว ยต้ น
ซากุระกว่า 1,600 ต้ น ทาให้ หอคอยโงะเรี ยวคะคุกลายเป็ นจุดชมซากุระลาดับต้ นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ
ก่อนจะถูกปกคลุมด้ วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็ นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6)
จากนันพาท่
้
านนัง่ กระเช้ าขึ ้น ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวยามค่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทาง
ตอนใต้ ของเมืองฮาโกดาเตะและมีความสูงถึง 334 เมตร ได้ รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยใน
ยามค่าคืนที่ท้องฟ้าโปร่ ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทัง้
เมืองได้ อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี ้จะมีลกั ษณะรูปร่ างคล้ ายกับวัวนอนหมอบ ดังนันจึ
้ งมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า
กากิว ซัง (GAGYU SAN)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Yunokawa Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า

หน้ า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น

ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat

วันที่ส่ ี

ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – คอนแวนต์ แทรปปิ สทีน – ภูเขาไฟโชวะ – ศูนย์ อนุรักษ์ หมีสนี า้ ตาล – โอตารุ –
อิสระช็อปปิ ้ ง AEON
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
หลังอาหารเช้ านาท่านชม ตลาดเช้ า เมืองฮาโกดาเตะ ซึง่ สามารถตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวแบบเจาะลึกได้ อย่าง
ยอดเยี่ยม โดยตลาดเช้ าเมืองฮาโกดาเตะจะเปิ ดขายสินค้ านานาชนิด อาทิ อาหารทะเลผักและผลไม้ สด รวมถึง เสื ้อ ผ้ าและข้ าวของเครื่ องใช้ ที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันของชาวเมือง เป็ นประจาวันเรี ยงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้ าน ซึ่ง
นับเป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้ าให้ เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด จากนันพาท่
้
าน
ชม คอนแวนต์ แ ทรปปิ สที น คอนแวนต์ ค าทอลิก ตัวโบสถ์ ที่ มี อ ยู่เดิ ม สร้ างขึน้ ในปี 1927 เป็ น การผสมผสาน
สถาปั ตยกรรมสไตล์กอธิคและโรมาเนสก์ เช่น ด้ านนอกที่ก่อด้ วยอิฐและหน้ าต่างโค้ งรูปครึ่งวงกลม เป็ นต้ น
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่ าย
จากนันพาท่
้
านผ่านชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 ระเบิดประ
ทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ ้น กลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนันน
้ าท่านเดินทางชม
ศูนย์ อนุรักษ์ หมี เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสนี ้าตาลนับ100ตัว ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้ ยาก ในญี่ปนนี
ุ่ ้
จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสนี ้าตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขาอีกด้ วย จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ ป จากนันให้
้ ท่าน
อิสระช็อปปิ ง้ ที่ห้างสรรพสินค้ า AEON ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าของฝาก ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากมายที่นี่พร้ อมเลือก
ทานอาหารค่าตามอัธยาศยด้ วยร้ านอาหารและราเม็งบริ การภายในห้ างมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
ค่า
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Sonia Otaru หรื อเทียบเท่า
วันที่ห้า
ตลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลต - ศาลเจ้ าฮอกไกโด - มิตซุยเอ้ าท์ เล็ต - บุฟเฟ่ ต์
ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด - ย่ านทะนุกโิ คจิ
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
จากนันพาทุ
้
กท่านถ่ายภาพความสวยงามในฤดูหนาวของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออก
และตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองจากร้ านค้ าต่างๆ ที่ถกู ดัดแปลงมาจาก
โกดังเมื่อสมัยก่อน จากนัน้ นาท่านเดินทางชมพิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสียงต้ อนรับท่า นตังแต่
้ ก้าวแรกทุกๆ 15
นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตงเด่
ั ้ นอยู่หน้ าอาคารที่ถกู สร้ างขึ ้นนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ท่านจะได้
ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื ้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรื อแม้ แต่ออกแบบกล่อง
ดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิน้ เดียวในโลก จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่ และสาคัญที่สดุ ของ
เกาะฮอกไกโด เพื่อนาท่านสู่ ร้ านจาหน่ายขนมและช็อคโกแลตชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุ้กกีส้ ไตล์
ยุโรป ประเภทหนึง่ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วิชประกบด้ วย White Choc หรื อ Black Choc สอดไส้ ช็อคโก
แลตนมตรงกลาง จากนันน
้ าท่านสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้ าศักดิ์สิทธิ์ ที่ตงั ้ อยู่ในตัวเมืองซัปโปโร บนพื ้นที่กว่า
180,000 ตรม. ใกล้ กบั สวนมารู ยามะ สร้ างขึ ้นโดยจักรพรรดิเมจิใน ค.ศ.1869 เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้ แก่เทพเจ้ าที่
สาคัญ 3 องค์ตามความเชื่อของชินโต
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (10)
ให้ ท่านได้ อิสระช็อปปิ ง้ ที่ มิตซุยเอ้ าท์ เล้ ต ห้ างเอ้ าท์เล็ตในร่ มตังอยู
้ ่ภายในอาคารปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งภายใน
จะเต็มไปด้ วยสินค้ ามากมายหลากหลายชนิด ทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อที่มีชื่ อทังจากต่
้
างประเทศ และ
ของญี่ปนุ่ รวมไปถึงสินค้ าของที่ระลึกต่างๆ จากนันให้
้ ท่านได้ อิสระช็อปปิ ง้ อีกแห่งที่ย่าน ถนนทะนูกิโคจิ เป็ นแหล่ง
ช็อปปิ ง้ ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านหลากหลายให้ ท่านเลือกซื ้อของกว่า 200 ร้ านค้ า ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ า รองเท้ า
ของที่ระลึก ของเล่น เครื่ องสาอาง รวมทังร้้ านอาหารให้ เลือกชิมมากมายจากนัน้ ให้ ท่านได้ อิสระช็อปปิ ง้ อีกแห่งที่
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ค่า

วันที่หก
เช้ า

13.30 น.
15.55 น.
21.05 น.
23.15 น.
01.10 น.

ย่าน ถนนทะนูกิโคจิ เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านหลากหลายให้ ท่านเลือกซื ้อของกว่า 200 ร้ าน
ค้ า ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า รองเท้ า ของที่ระลึก ของเล่น เครื่ องสาอาง รวมทังร้้ านอาหารให้ เลือกชิมมากมาย
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารมื ้อพิเศษ!!! BBQ และบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดของฮอกไกโด พร้ อม
เครื่ องดื่มและเบียร์ ไม่อนั ้ (11)
พัก Sapporo Tokyo Inn หรื อเทียบเท่า
สวนโอโดริ - อาคารที่ทาการเก่ าฮอกไกโด - หอนาฬิกาเก่ า - เรระเอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - ฮ่ องกง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (12)
หลังอาหาร นาท่านชม อาคารที่ทาการรั ฐบาลเก่ า หรื อ ทาเนียบอิฐแดง สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมนี ้
ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้ างของโดมแปดเหลี่ยม นามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริ กา ใช้
อิฐในการก่อสร้ างประมาณ 2.5 ล้ านก้ อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี ้ เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และใช้ วสั ดุภายในประเทศ อา คารนี ้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในญี่ ปนุ่ และเป็ นสัญลักษณ์ ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาให้ ต้องสร้ าง
ขึ ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ได้ อนุรักษ์ ไว้ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้ สาหรับต้ อนรับบุคคลสาคัญทาง
การเมืองของรัฐบาลญี่ปนุ่ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณโทเก็นได สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริ กนั ตะวันตกสร้ างขึ ้นในปี
1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด จาก
นันชมความสวยงามของ
้
สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้ วยน ้าพุและดอกไม้ นานาพันธุ์ทอด
ตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองชิโตเสะ จากนันให้
้ ท่านได้ ละลายเงินเยนที่ ห้ างเรระ เอ้ าท์
เล็ตมอล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง และสิ ้นค้ าอื่นมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren , Casio ,
Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 693
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 773
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ

เดินทาง 05 – 10 พฤศจิกายน 2558, 03 – 08, 10 – 15, 17 – 22 มีนาคม 2559
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ

40,900
40,900
40,900
38,900
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เดินทาง 12 – 17 พฤศจิกายน 2558, 07 – 12, 14 – 19, 21 – 26 มกราคม 2559
28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ , 18 – 23 กุมภาพันธ์ , 25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2559
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
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เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ

39,900
37,900
10,000

บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
โรงแรมที่พกั 4 คืนที่ญี่ปนุ่ และ 1 คืนที่ฮ่องกง รวม 5 คืนตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 1,250 บาทตลอดทริ ป) ชาระพร้ อมกับค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาทีต่ ้ องการใบกากับภาษี
และได้ ตอ่ รองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน

หมายเหตุ





มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่องของสายการบิน อุบตั เิ หตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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